
Vacature  

Het Thorax Centrum Twente in Enschede heeft per 1-4-2023 plaats voor een 
 

Fellow Beeldvorming Cardiologie (0.8 - 1.0 FTE) 
 
Het Thorax Centrum Twente is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een belangrijk tertiair 
centrum voor de diagnose en behandeling van hart- en vaatziekten binnen en buiten de regio. 
Wetenschappelijk onderzoek en de volledige opleiding cardiologie dragen bij aan onze 
kwaliteit. In het Thoraxcentrum werken 19 cardiologen, 5 thoraxchirurgen en 3 fellows 
(thoraxchirurgie, elektrofysiologie en beeldvorming).   
De sectie beeldvorming bestaat uit 5 cardiologen en 2 fellows en is verantwoordelijk voor de 
echocardiografie, CT en MRI binnen het Thorax Centrum Twente. Op het gebied van CT en 
MRI wordt uitstekend samengewerkt met de radiologen van Medisch Spectrum Twente. 
 
Wat bieden wij 
De fellow krijgt de mogelijkheid zich verder te specialiseren op het gebied van de 
echocardiografie, CT en MRI. Vorig jaar is een derde MRI scanner in gebruik genomen 
waardoor we gemiddeld 35 cardiale MRI scans per week maken. Tijdens thoraxchirurgie 
worden transoesofageale echo’s op OK gemaakt door de cardioloog en cardio-anesthesist.   
De fellow zal zich daarnaast bezighouden met (poli-)klinische cardiologische zorg en maakt 
gedurende het fellowship onderdeel uit van de opleidingsgroep. Wetenschappelijk onderzoek 
behoort tot de mogelijkheden. Het fellowship duurt in principe 2 jaar. 
 
Voor wie hebben wij plaats 
Een jonge enthousiaste collega met aantoonbare interesse voor de cardiale beeldvorming. 
Wetenschappelijke ervaring en Europese accreditatie op 1 of meerdere deelgebieden 
strekken tot aanbeveling. 
 
Interesse ? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. S.I. Lok, cardioloog 
(cardiologen@mst.nl of 053-4872000).   
 
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld met een curriculum vitae, kunt u voor 24 maart 2023 
richten aan Medisch Spectrum Twente, t.a.v. dr. S.I. Lok, Cardioloog via de sollicitatie button 
bij de vacature op onze website: https://werkenbijmst.nl/vacature/details/fellow-
beeldvorming-cardiologie/ 
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